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Moció 7.2.
CP 17-12-2021
Assumida per C's i PSC
MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT LA ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DEL BARRI DEL PORT I LA XARXA LA MARINA PER
TAL QUE L’EDIFICI PROPIETAT MUNICIPAL, CONEGUT COM
L’ANTIGA ESCOLA DE LA PRESENTACIÓ, O ANTIGUES
CASERNES DE LA POLICIA DEL CARRER SANTIYAN, ARRIBI A
SER UN EDIFICI D’EQUIPAMENTS PEL BARRI.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De fa temps el barri del port pateix d’una manca d’equipaments socials i d’iniciatives
públiques que puguin contribuir a revitalitzar un teixit econòmic deteriorat, que ha estat
motiu de redundants queixes del veïnat i ha estat reconegut en altres mocions
aprovades en aquest consistori. No volem insistir en el llistat de greuges, i sí que
volem presentar propostes positives i viables de recuperació del barri.
És en aquest sentit que parlem de la recuperació de l’edifici de l’antiga escola del
carrer Santiyán.
Es tracta d’un edifici de propietat municipal, situat al carrer Santiyán, entre els carrers
Pau del Protectorat i General Contreras. És una construcció del segle XIX, que va
néixer com a escola religiosa amb l’església de Sant Nicolau, però que es va fer sobre
una primera planta preexistent del que devien ser magatzems o botigues vinculades al
Port. Després es va dedicar a escola religiosa de l’ordre de La Presentació i al marxar
les monges, va passar a ser escola pública fins a finals dels anys 60, quan, amb la
construcció de l’escola Pau Delclòs, es va deixar i es va cedir com a caserna de la
policia nacional. Va tenir aquest ús fins que va passar a mans municipals, moment que
va ser tapiat i abandonat.
L’edifici té un ampli pati adjacent al carrer, que era el pati de l’escola i que encara
conserva una font en la cantonada nord-est.
La recuperació de l’edifici de Santiyán per a ús públic i social contribuiria a solucionar
un dels problemes del barri, com és la manca de locals per a la gent gran o les entitats
veïnals. D’altra banda contribuiria a revitalitzar el teixit comercial del seu entorn i a
obrir nous espais a la ciutadania. Al mateix temps recuperaríem un edifici amb una
història molt lligada al barri i amb un una estructura arquitectònica que correspon al
seu passat industrial i comercial, del que cada vegada van quedant menys testimonis.
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D’altra banda tampoc volem posar-nos a la cua d’altres macro projectes pendents a la
ciutat. És per això que plantegem un altre model, basat en la recuperació i
l’aprofitament del que ja existeix, amb un mínim de recursos. A partir d’una
consolidació i neteja inicial de l'edifici, anar fent una rehabilitació progressiva, en forma
de mòduls, que aprofitant l’estructura de l’edifici es vagin preparant en funció de les
possibilitats d’ocupació. L’edifici va, per dir-ho així, creixent a partir de uns usos
adequats a l’estructura que ja existeix, que poden ser, des de locals per a les entitats
del barri, aules i tallers, petits locals comercials o d’artesania, espais per a
associacions, sala d’actes, ludoteca, punt d’informació turística, despatxos, local
d’exposicions, o moltes altres activitats.
El pati, netejat, arbrat, i visible des del carrer General Contreras amb una porta de
reixa, seria totalment accessible a la ciutadania través de les seves dependències i
possiblement connectat al carrer de forma ocasional. Aquest espai obert podria recollir
activitats a l’aire lliure a l’estiu.
D’aquesta manera, un edifici abandonat esdevindria un pol de dinamització del barri.
Per tots aquests motius proposem al ple de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció
els següents ACORDS:
Primer.- Blindar l’antiga escola del carrer Santiyán com a edifici de propietat
municipal destinat a ús públic i social al Barri del Port.
Segon.- Iniciar amb urgència les tasques de neteja, estabilització de la façana i
tancament de finestres, per aturar la degradació.
Tercer.- Iniciar, a partir de l’any vinent la rehabilitació del jardí i dels mòduls adjacents
a la planta baixa, com a espais per les entitats del barri.
Quart.- Traslladar aquests acords a l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Port, a
la Xarxa de la Marina i a totes les entitats del Barri.

Tarragona, 8 de desembre de 2021

